ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Створення сучасного інтерактивного туристичного комплексу
«Покорщина»
Ініціатор проекту
Чернігівська обласна державна адміністрація
вул. Шевченка,7, м. Чернігів,Чернігівська область, Україна
ЄДРПОУ 00022674
Замовник проекту
Козелецька районна державна адміністрація
вул. Соборності, 27, смт Козелець, Козелецький район,
Чернігівська область, Україна
ЄДРПОУ 04061903
Програма
«Розвиток туризму»
регіонального
Напрям – «Підвищення туристичного потенціалу»
розвитку
Назва завдання
Створення якісного туристичного продукту на основі
Державної стратегії раціонального використання туристичних ресурсів; збереження
регіонального історико-культурних цінностей та природної спадщини;
розвитку на період забезпечення в регіоні доступності до культурної та природної
до 2020 року, якому спадщини; формування позитивного іміджу регіону у сфері
відповідає проект туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку.
Регіон(и),
Козелецька об’єднана територіальна громада, Чернігівська
територія(ї) або
область в цілому
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту
Тривалість проекту
36 місяців
Загальний бюджет
16288950,93 грн.
проекту
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування
проекту:
з державного
12000000
5532079
5267921
1200000
бюджету,
грн.
грн.
грн.
грн.
отриманих коштів
від ЄС
з державного
204026,22 грн.
44684,56
78589,92
80751,74
бюджету
грн.
грн.
грн.
з місцевого
бюджету
Загальна та
конкретна цілі
проекту

4084924,71 грн.

305023,27
грн.

1848253,28
грн.

1931648,16
грн.

Загальна ціль: створення сприятливих умов для розвитку
туристичної інфраструктури та економічного потенціалу
Чернігівської області через відродження туристичної локації –

пам’ятки національного значення.
Конкретна ціль: створення сучасного інтерактивного
туристичного комплексу «Покорщина», що надасть змогу
розробити нові туристичні маршрути.
Цільові групи
Проект розрахований на гостей нашої держави та,
проекту та кінцеві враховуючи географічне розташування району на гостей з міста
бенефіціари проекту Києва та мешканців Чернігівської області. Основними
вигодонабувачами проекту є мешканці Козелецької об’єднаної
територіальної громади, працівники закладів культури, музейних
закладів та екскурсоводи, туристичні фірми; органи державної
влади та місцевого самоврядування; представники туристичного
бізнесу (заклади розміщення, харчування, виробники сувенірної
продукції тощо); фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності. Кінцевий бенефіціар проекту – Козелецька районна
державна адміністрація.
Очікувані
Результат 1.1. Відродження пам’ятки національного значення
результати проекту садиби «Покорщина» з облаштуванням парку на території
садиби.
Результат 1.2. Створення сучасного інтерактивного музею
родини Розумовських та виставкової експозиції козацької зброї,
шляхом музеєфікації головного будинку та кам’яниці садиби
«Покорщина».
Результат 1.3. Створення 2-, 3-денних туристичних маршрутів
Київ – Козелець – Батурин, Київ – Козелець – Батурин – Глухів,
Київ – Козелець – Чернігів – Батурин, Чернігів – Козелець –
Батурин - Глухів та ін.
Економічна та/або
Розроблений проект спрямований на розвиток туристичної
бюджетна
галузі регіону, що надасть поштовх економічному розвитку
ефективність
Козелецького району та області в цілому. Реалізація проекту
реалізації проекту стимулюватиме розвиток об’єктів інфраструктури – готелів,
(наскільки дотичне) ресторанів, підприємств торгівлі тощо, що в свою чергу зумовить
збільшення доходної частини місцевого бюджету за рахунок
податків та зборів. Крім цього, проект має широкі можливості
для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій, що
позитивно вплине на розвиток регіону, підвищить його
туристичну привабливість. Також вплив проекту на економічний
розвиток виявиться у підвищенні ділової активності та
розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення
платоспроможного попиту за рахунок туристів та екскурсантів.
Тобто, реалізація запропонованого проекту сприятиме:
− збільшенню місцевих доходів;
− створенню нових робочих місць (орієнтовно 12 працівників
музею та 30 працівників готельно-ресторанного комплексу);
− розвитку всіх галузей, пов'язаних з виробництвом
туристичних послуг;
− активізації діяльності народних промислів і розвитку

культури;
− зростанню рівня життя місцевого населення;
− збільшенню валютних надходжень до Чернігівської
області.
Соціальний вплив
Реалізація проекту підвищить якість надання туристичних
(наскільки дотичне) послуг, забезпечить в регіоні доступність до культурної
спадщини, сприятиме зменшенню безробіття в регіоні через
створення нових постійних робочих місць Проект також
сприятиме залученню мешканців громади до індивідуальної
підприємницької діяльності, поліпшенню криміногенної ситуації
в регіоні, збільшенню доходної частини місцевих бюджетів, що
сприятиме збільшенню видатків на соціальну сферу та
інфраструктуру (заклади освіти, культури,охорони здоров’я,
дороги тощо).
Eкологічний вплив
Створення рекреаційних зон на території комплексу для
(наскільки дотичне) приваблення туристів, їх комфортного відпочинку та
оздоровлення, сприятиме очищенню водойм, благоустрою
прилеглої території, упорядкуванню зелених насаджень,
здійсненню контролю за викидом сміття в навколишнє
середовище, що позитивно вплине на екосистему регіону,
сприятиме утвердженню території, на якій реалізується проект,
не тільки як туристично-привабливої своїми пам’ятками історії
та культури, але і екологічно привабливої території, з
гармонійним поєднанням природних та штучних ландшафтів,
створених на території готельно-туристичного комплексу.
Основна діяльність 1.1.1. Підготовка завдання на проектування робіт та розробка
за проектом
проектно-кошторисної документації (ПКД) на проведення
реставрації та пристосування пам'ятки архітектури XVIII ст. (ох.
№ 846) комплексу садиби «Покорщина» в смт Козелець
Козелецького району Чернігівської області та облаштування
території пам’ятки національного значення комплексу садиби
«Покорщина» для будівництва сучасного інтерактивного
туристичного комплексу «Покорщина».
1.1.2. Проведення публічних закупівель на здійснення робіт по
реставрації/реконструкції садиби «Покорщина» на офіційному
майданчику системи державних закупівель ProZorro.
1.1.3. Проведення
ландшафтних
робіт,
реставрації/реконструкції будівель садиби, облаштування зон
відпочинку відповідно до ПКД.
1.1.4. Встановлення дорожніх та інформаційних вказівників.
1.1.5. Проведення інформаційної кампанії із залучення
інвесторів для будівництва готельно-ресторанного комплексу на
території інтерактивного туристичного комплексу «Покорщина».
1.2.1. Розробка концепції музею.
1.2.2. Створення музею як юридичної особи, або філії уже
діючого музею.

1.2.3. Впровадження розробленої концепції музею.
1.3.1. Розробка запропонованих туристичних маршрутів.
1.3.2. Створення рекламно-інформаційної продукції.
1.3.3. Проведення інформаційної кампанії щодо популяризації
комплексу та нових туристичних маршрутів.
1.3.4. Створення та постійне наповнення Інтернет – сайту та
соціальних мереж.
Актуальність
Садиба «Покорщина» – найдавніший збережений садибний
проекту:
комплекс на Лівобережній Україні, у якому розміщений єдиний в
обґрунтування Україні уцілілий зразок дерев'яного будинку козацької старшини.
необхідності,
Чудовий будинок, кам’яниця, ландшафтний парк, які є
соціальноархітектурними пам’ятками національного значення – сьогодні
економічної
знаходяться у жахливо-занедбаному стані. Пам’ятка архітектури
спрямованості та національного значення перетворилася на смітник, зараз у ній
реалістичності господарюють безхатьки, які знищують рідкісну дерев’яну
виконання проекту будівлю.
Садиба наразі в критичному стані, вона в будь-який момент
може завалитися. Відтак, існує необхідність відродження
козацької садиби «Покорщина», створення на її базі сучасного
інтерактивного туристичного комплексу, що передбачає
реставрацію головного будинку та кам’яниці, створення
інтерактивного музею родини Розумовських, облаштування
паркової зони та місць для відпочинку, а також підготовку
інвестиційної пропозиції для
будівництва в подальшому
готельно-ресторанного комплексу, стилізованого під козацьку
добу. Це дасть можливість зберегти унікальні пам’ятки
архітектури, створити сучасну якісну туристичну локацію,
збільшить туристичну привабливість регіону та інтенсивність
туристичних потоків, а також розробити нові 2-3-денні тематичні
туристичні маршрути. Наприклад, 2-денний тематичний
туристичний маршрут, пов'язаний з родиною Розумовських: Київ
– Козелець – Батурин та 3-денні маршрути: Київ – Козелець –
Батурин – Глухів, Київ – Козелець – Чернігів – Батурин, Чернігів
– Козелець – Батурин – Глухів та ін.
Спроможність
Подальше фінансування діяльності та заходів за проектом, а
забезпечити стійкий саме побудова готельно-ресторанного комплексу планується
результат реалізації здійснюватись за рахунок коштів інвесторів та суб’єктів
проекту
підприємницької діяльності. Утримання створеного комплексу
буде здійснюватись шляхом самоокупності та співфінансування
за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
Очікувані витрати
на закупівлю
товарів, робіт і
16288950,93 грн. (100 %)
послуг
національного
виробника, які

використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати
на закупівлю
товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Потреба та
наявність
необхідної
дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
замовника проекту

–

Потреба отримання дозволу Міністерства культури України
на проведення реставраційних робіт пам’яток архітектури
національного значення та благоустрою території в охоронній
зоні, рішення обласної ради про передачу повноважень на
здійснення робіт на території пам’ятки.
моб. тел. +380930133168,
тел./факс: (04646) 4-24-68, (04646) 4-18-48
e-mail: kozadm_post@cg.gov.ua

Керівник ініціатора проекту:
Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації
М. П.

В. П. Куліч

